
 יקרים, חברים

השנה, כולנו נחגוג את ערב חג הפסח באווירה אחרת ומצומצמת. מה בכל זאת אפשר לעשות כדי לשמור על אווירת 

                            יהיה בסדר גם בליל הסדר! ככל האפשר? ורגועה ולהעבירו בצורה נעימה המשפחה  בני החג עבור 

 . פסח בתקופת קורונהניתוח התנהגות לחג ה –המלצות מקצועיות מספר ריכזנו עבורכם 

  

 

 מה נשתנה הלילה הזה?                                               

ת כל אחד בביתו. נחגוג עם המשפחה הגרעיניהשנה השתנה המון! את ליל הסדר השנה ובכן, כמה סמלי שהרי 

 :יציםאנו ממלבץ זה בקו

 ?חל השנה בערב ליל הסדרש על השינוי לילדנוולהסביר  מראש, לתאם ציפיות להיערך תןיכיצד נ•

 למה חשוב לתת לילדנו אפשרות בחירה •

 ?ר בכיףעל מנת שיעבו ליל הסדר בערבעשות ניתן למות ילו התאא•

 ערב החגפעילויות והפתעות ללרעיונות טיפים ו •

 דרדר בליל הסיהיה בס
 

 חג הפסחהמלצות ניתוח התנהגות ל

 א בניתוח התנהגותהארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים מאחל חג שמח ומל   



 

 

 ?בליל הסדר השנה הצפוי שינוילכיצד להיערך                            

ה חוגגים רק השנשלהם  והסבירולשינוי הצפוי  מראש הכינו את הילדים :הכנה מוקדמת♥

מה יהיה לוח  הרחיב ולספר לילדיםכדאי ללנו רוצים להישאר בריאים. מאחר וכו המשפחה הגרעינית

 לילדים צעירים גם סבא וסבתא.ובבית כרגע , למה כולם נשארים ימי החגערב החג וסגרת במ הזמנים

 שא.והמחיש להם את הנסייע ל, מה שעשוי לבנושא זה סיפור חברתילהקריא  גם ניתן

ג של שגרה, ובעיקר המבוגרים חשוב לשמור על סונו ואף ללילדים  :חגה לגבי ערביאום ציפיות ת♥

סבא וסבתא, הדודים ובני הדודים ! גם אם ר פסחבימים בהם השגרה השתנתה. אל תוותרו על סד

 , כמו בכל שנה, גם השנהחשוב להראות לילדים כי  -השנה תכנס יחדיכולים להואורחים שונים אינם 

תארו לו שבה ת)בהתאם לגילו( שבו עם הילד לשיחה לינו. על אף הבידוד שנכפה ע חג הפסח נחגוג את

ואף תיאום ציפיות שכזה עשוי להקל ות בערב החג וכיצד נחגוג השנה את ליל הסדר. מה עומד להי

מאפשר תיאום ציפיות בנוסף, נחגג בשנים עברו. וכרים כיצד החג מוכר להם וז דים רבים אשרלשמח יל

בסיטואציה.   שיתוף פעולה ו בהמשך ובכך להגביר את הסבירות לדעת איזו התנהלות מצופה ממנלילד ל

מאכלים וקינוחים בחירת בגדי החג, נושא עריכת השולחן, באפשר לתכנן ולהתלבט יחד עם הילד 

 -נחגוג ללא המשפחה המורחבת שהשנהלדעת  לא פשוטגם אם לנו כמבוגרים  -זכרו מתוכננים ועוד.

המחשבות שלהם פשוטות יותר.. ועצם קיום המסורת וחגיגה בחיק  ..יותר מסתגליםילדים  לשמחתנו, 

  כרת. המשפחה מסייעת להם לשמור על סוג של שגרה מו

 

 את האפיקומן?! מי לא אוהב למצוא  

"יחידת החיפוש" למציאת האפיקומן:  ים:ף פעולה בין האחומחזק שיתו מהנה משחקרעיון ל

האחים הבוגרים מוצאים ראשונים את ד למנוע מאבקים בין אחים במצב שבו משחק המיוע

האפיקומן. איך משחקים? מקימים יחידת חיפוש! חיפוש האפיקומן הופך לעבודת צוות במקום 

תחרות. יש להחביא פתקים לאיתור האפיקומן בדומה למשחק "חפש את המטמון". מומלץ להכין 

 טנים לכל האחים על השתתפות במשחק.מראש פרסים ק

 

יוחלפו ח המתנות המסורתיות לפסהשנה כידוע מרבית החנויות סגורות ומן? מתנות למוצאי האפיקו

ד ממתקים תמימלאה קית ברעיונות יצירתיים אחרים.. הכינו לילדים שקיות הפתעה כמו של פעם.. ש

 !ת את ילדנומשמח

https://www.behavior-analyst.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a1%d7%91%d7%90-%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://www.behavior-analyst.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a1%d7%91%d7%90-%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://www.behavior-analyst.co.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a1%d7%91%d7%90-%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/


 

לדאוג להגדות מצוירות או אפשר  לבחור את ההגדה שלהם. אפשרו לילדיםמתן אפשרות בחירה: ♥

כוס יין קטנה בשבילם כדי שיהיו חלק מהחגיגה. כמו כן, ו צבעים לילדים קטניםם בצורת חוברת צביעה ע

  להפוך אפשר גם. ו/או בערב החג בקריאת ההגדה לואיזה תפקיד יהיה יחד ואפשרו לילד לבחור תכננו 

ואת טה מגבירה את תחושת השלימתן אפשרות בחירה לילדנו  יחד.להתאמן ו זאת לפעילות לפני החג

  . שלוהסבירות לשיתוף פעולה 

 

 

 

 

 

 

כולנו חגגנו את ליל הסדר בעבר.. היזכרו בחגים הקודמים : והתערבות בנסיבות תאמות בסביבהה♥

סייע עשויים לשסביבה או שינויים ב/תוספות והתאמות, האם ישנן וחשבו אילו אתגרים צפויים השנה ו

 תאמתההתמודדות עם אתגרים בערב החג. למשל, ובהנאה ולהפחית   נחתג בדנו לעבור את החולילנו ל

לישיבה ממושכת, כסאות נוחים ומותאמים  ן מראשלילדים בגילאים צעירים כדאי להכי שולחן החג:

שתף את הילד יתן להיערך מראש עם מאכלים אהובים ואף לאו בררנות נ/יי אכילה ולילדים עם קש

כדאי לתכנן הפסקות ולאפשר לקום  8לילדים מתחת לגיל  -הישיבה  , התאמת משךכנת המאכליםבה

  מהשולחן במיוחד במידה ואתם מקפידים על קריאת ההגדה במלואה . 

 

 

 !סבא וסבתא בזום או לפחות לשיר יחד שיר אחד בערב החגעם ף לקיים ליל סדר משות ון!רעי      

 :דרליל סל פעילויות ם לבחור מראש תנו לילדי

דפי אפשר בחירה בין מספר פעילויות שיעסיקו אותם בליל הסדר, לדוגמא לילדים צעירים ניתן ל

ו/או אפילו להטיל על הילד את  בנושא החג או ציור. לילדים בוגרים יותר אפשר להכין חידון צביעה

 מי הם ארבעת הבנים? למי יש כוס מיוחדת בפסח? - ימה להכין חידון לכל בני המשפחההמש

 .בערב החגעסוקים ונהנים  כולנוכך  איזה שמות נרדפים יש לחג הפסח?

 

 הפסקת "עשר המכות":

 על אחת כמה וכמה בליל הסדר שבופה הנוכחית, ופיסית חשובה מאין כמוה בתקו פעילות

הפסקת "עשר  -והנאה המשלבת תנועה נדרשת ישיבה ממושכת ליד השולחן. רעיון לפעילות

לקפוץ כמו צפרדעים,  -מכותהילדים יוכלו להדגים אחת מה, במהלכה סדרהמכות" במהלך ליל ה

 לאכול קרח )מכת ברד( לכבות את האורות בבית )מכת חושך( ועוד..


